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MOTIVERING AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH 
STYRELSEORDFÖRANDE I MUNTERS GROUP AB (”BOLAGET”) 
 

 

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

Nordic Capital Fund VII, FAM AB, AMF Försäkring och Fonder och Första AP-fonden 
(”Aktieägarna”) har föreslagit: 

- att Magnus Lindquist och Johan Ek väljs som ordinarie styrelseledamöter, för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma, att ersätta Christopher Curtis och Joakim Karlsson, 
och 

- att Magnus Lindquist väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 

Magnus Lindquist, född 1963, har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i 
globala industriföretag, främst som Group Vice President och CFO i Autoliv och 
Perstorpkoncernen. Magnus Lindquist har också betydande styrelseerfarenhet efter att 
ha varit styrelseordförande i Norma, Ambea, Alimak och Polygon samt styrelseledamot 
i Bravida, Mycronic och Ovako och är nuvarande styrelseordförande i Ryds Bilglas. 
Han har även arbetat som professionell investerare med fokus på industriella bolag 
inom private equity bland annat som Partner på Triton och har suttit i Axcel Advisory 
Board. Magnus har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Magnus Lindquist är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och 
bolagsledningen. Magnus Lindquist äger för närvarande inga aktier eller andra 
finansiella instrument i bolaget. 

Johan Ek, född 1968, har bred erfarenhet av både ledande positioner och 
styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Sunrise Medical och har tidigare varit 
styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot 
i Acino och Ramirent. Johan Ek har också varit President och CEO i Relacom samt 
President för Powerwave Technologies Inc och för den nischade industrikoncernen 
LGP Allgon. Johan är utbildad civilekonom vid Hanken School of Economics i 
Helsingfors, Finland. 

Johan Ek är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Johan Ek äger för närvarande inga aktier 
eller andra finansiella instrument i bolaget. 
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Motivering avseende förslaget ovan 

Aktieägarna har beaktat det som valberedningen för Bolaget anförde i sitt motiverade 
yttrande inför årsstämman 2018 och hänvisar till det. I övrigt vill Aktieägarna framföra 
följande som motivering till sitt förslag. 

Det finns utmaningar som Bolaget står inför och som behöver adresseras för att öka 
både tillväxt och lönsamhet, inklusive bland annat en omstrukturering inom Data 
Centers-verksamheten. Aktieägarna har gjort bedömningen att under denna period av 
förändring är Bolaget i behov av en styrelseordförande som är baserad i Europa och 
som inte har ett operativt arbete vid sidan av styrelseuppdraget.  

De båda föreslagna ledamöterna, Magnus Lindquist och Johan Ek, har omfattande 
erfarenhet av såväl operativt ledande befattningar som styrelsearbete. De har vidare 
bred erfarenhet av förändringsprogram och internationell expansion i den typen av 
befattningar.  

Med beaktande av de utmaningar som Bolaget står inför anser Aktieägarna att Magnus 
Lindquist och Johan Ek har den erfarenhet som är viktig givet Bolagets situation och att 
de därmed kommer att tillföra värdefull kompetens till styrelsen för Bolaget. 
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